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Zlomeniny dlhých kostí
závažné úrazy

participujú na celkovej mortalite úrazových stavov  

vysokoenergetické- mladší pacienti, dopravné nehody, 

športové úrazy

nízkoenergetické- starší ľudia, pády na rovine



Zlomeniny dlhých kostí



Zlomeniny dlhých kostí

riziko poškodenia ciev, nervov, svalov

krvná strata môže byť výrazná

- ramenná kosť do 800 ml

- stehnová kosť 1,5 litra a viac

rozvoj skrytého hemoragického šoku

u starších bez tachykardie a poklesu TK

psychické prejavy, dezorientácia 



Ošetrenie zlomenín v PNS

znehybnenie

zmierňuje bolesť

znižuje riziku premeny zatvorenej zlomeniny na otvorenú

znižuje rozsah skrytého krvácania a riziko poškodenia 

nervovo-cievneho zväzku



Zásady imobilizácie

posúdenie nervovo-cievneho zväzku pred a po 

manipulácie so zlomeninou

fixácia zlomeniny v kĺbe nad aj pod zlomeninou

pred fixáciou odstránenie potenciálnych prekážok 

cirkulácie krvi (prstene, náramky, tesné oblečenie)



Situácia na Slovensku

podľa aktuálne platnej legislatívy ambulancie ZZS 

nedisponujú pomôckami na adekvátnu fixáciu niektorých 

dlhých kostí

stehnová a ramenná kosť



Trakčná dlaha a axiálny ťah

žiadna novinka

správnosť použitia potvrdzuje veľa zahraničných štúdií

odporúčania PHTLS



Axiálny ťah

axiálny ťah- v smere končatiny

znižuje bolesť

minimalizuje krvácanie do mäkkých tkanív

zarovnanie kostných úlomkov

zvyšuje komfort pacienta počas transportu a manipulácie



Trakčná dlaha

ideálna pomôcka pri zlomeninách diafýzy stehennej a 
ramennej kosti



Všeobecné opatrenia

prvotné a druhotné vyšetrenie pacienta

známky zlomenín dlhých kostí (opuch, bolestivosť, 

krvácanie)

kontrola nervovo-cievnych pomerov

čo najskôr axiálny ťah - najprv člen posádky

- po poučení môže aj laik

dôkladná analgézia



Analgézia

nefarmakologické postupy

monotónna, sugestívna reč, minimalizovať hluk z okolia

farmakologické postupy

- Pentrox

- Ketamín 0,5 mg/kg iv

- Midazolam 1-2 mg iv

opiáty majú menší analgetický efekt



KTD- Kendrick Traction Device

najrozšírenejšia

malý úložný priestor (22x35 cm, 60 dkg)

rýchla edukácia

bezpečné

naloženie do  2 minút



5 P 

1. Pulse- kontrola pred naložením

2. Pocket- uvoľnenie oblečenia, obsahu vreciek, 

3. Pain

4. Penis- opatrné naloženie, aby sa miešok, penis 

nezafixoval

5. Pulse - kontrola po naložení



Pelvic splint

v prípade naloženia aj panvového pásu- najprv sa 

nakladá panvový pás

rozhodovanie podľa mechanizmu úrazu

najčastejšie oboje



Postup nakladania trakčnej dlahy

manuálny axiálny ťah

1. naloženie modrého pásu na ingvínu

2. naloženie pásu na členok



3. upraviť dĺžku dlahy- o 1 článok má presahovať dĺžku 
končatiny

4. previesť samotnú trakciu, fixovať koleno



5. fixovať stehno (Z), predkolenie (Č)





Kontraindikácie

subtotálna amputácia končatiny

komplexné poškodenie kolenného väziva

floating knee- zlomenina nad aj pod kolenom

nie je indikácia pri zlomeninách krčka femoru, predkolení

CAVE- neskladať pri odovzdaní!!



Záver

investícia jednorazová

rýchle, jednoduché, bezpečné

doplnenie materiálno-technického vybavenia ambulancií 

ZZS

krok v priblíženiu sa medzinárodným štandardom



Ďakujem za pozornosť!
dr.ati@azet.sk


